DOLINA, stavební bytové družstvo, Družstevní 86, Luhačovice PSČ: 763 26
IČO: 60 73 34 89
DIČ: CZ - 60733489
Datová schránka:
e9azej2
Den zápisu: 19.ledna 1995 , Rejstříkový soud v Brně ,spisová značka Dr, 2633

ZÁPIS

Z HLASOVÁNÍ

Probíhajícího od 17.11.2021
O

NÁVRHU

USNESENÍ O

DO

PER

ROLLAM

2.12.2021

ROZDĚLENÍ

HOSPODÁŘSKÉHO

VÝSLEDKU
ZA

PŘEDMĚT :

HLASOVÁNÍ PER

TERMÍN HLASOVÁNÍ:

ROK

ROLLAM

2020

Č.

17.11.2021

-

1/2021

2.12.2021

ZASLÁNO: 17.11.2021

ZÚČASTNĚNÍ:

členové

družstva

HLASOVÁNÍ ZADAL: Představenstvo družstva, vzhledem k aktuální

epidemiologické situaci v souvislosti se šířením SARS CoV-19 na území ČR a s tím
souvisejícími mimořádnými opatřeními.
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PODMÍNKY HLASOVÁNÍ: Hlasování „Per rollam“ umožňují stanovy družstva čl.68 a zákon
č.90/2012 O obchodních korporacích ve znění novel a plně nahrazuje svolání členské schůze
družstva.
Všichni členové družstva obdrželi „Hlasovací lístek per rollam“s návrhem usnesení. Dále jen
„hlasovací lístek“.
1) Na hlasovacím lístku se každý hlasující podepíše pouze pod jednu z možností ( souhlasím,
nesouhlasím, zdržuji se hlasování).
2) Doručení hlasovacího lístku družstvu s podpisem člena do 15 dnů ode dne odeslání tj.
nejpozději 2.12.2021.Pro zaslání poštou je rozhodující datum podání na poště tj. 2.12.2021.
3) Pokud člen nedoručí hlasovací lístek družstvu do 2.12.2021 bude mu započteno v souladu
se stanovami družstva, že s návrhem nesouhlasil.
4) Hlasování je neplatné, pokud bude hlasovací lístek upraven jinak, než jak je uvedeno v bodě 1.
5) Usnesení bude schváleno, bude-li hlasovat pro přijetí usnesení nadpoloviční většina všech
členů družstva.
Podklady k rozhodnutí byly zaslány současně s přílohou „Vyjádření k návrhu rozhodnutí členské
schůze per rollam“, účetní závěrka zveřejněna na internetových stránkách družstva na adrese:
sbd-dolina.cz
VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ:

Bylo zasláno celkem 135 hlasovacích lístků, což je počet všech právoplatných členů
družstva, kteří se zúčastnili hlasování.
- Zpět bylo v platném termínu vráceno 106 ks hlasovacích lístků.
Z tohoto počtu:
- nebyl vrácen žádný neplatný hlasovací lístek.
- proti usnesení nehlasoval žádný člen
- pro usnesení hlasovalo 106 členů se 106 hlasy
- 29 členů nevrátilo hlasovací lístky - započteno všem v souladu
s pravidly že byli proti usnesení.
Proti přijetí usnesení hlasovalo celkem 29 členů družstva, z toho počtu 29 členů nevrátilo
hlasovací lístky a 0 členů hlasovalo, že nesouhlasí s usnesením.
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Výsledek hlasování pro část:
Členská schůze schvaluje:
Pro přijetí návrhu usnesení uvedeného pod bodem 1: ..106 hlasů, tj. 78,52% z celkového počtu 135
hlasů
Proti přijetí návrhu uvedeného pod bodem 1: ..29 hlasů, tj. 21,48% z celkového počtu 135 hlasů
Návrh byl přijat.
Pro přijetí návrhu uvedeného pod bodem 2: ..106 hlasů, tj. 78,52% z celkového počtu 135 hlasů
Proti přijetí návrhu uvedeného pod bodem 2: ..29 hlasů, tj. 21,48% z celkového počtu 135 hlasů
Návrh byl přijat.
Pro přijetí návrhu uvedeného pod bodem 3: ..106 hlasů, tj. 78,52% z celkového počtu 135 hlasů
Proti přijetí návrhu uvedeného pod bodem 3: ..29 hlasů, tj. 21,48% z celkového počtu 135 hlasů
Návrh byl přijat.
Výsledek hlasování pro část:
Členská schůze ukládá:
Pro přijetí návrhu uvedeného pod bodem 1: ..106 hlasů, tj. 78,52% z celkového počtu 135 hlasů
Proti přijetí návrhu uvedeného pod bodem 1: ..29 hlasů, tj. 21,48% z celkového počtu 135 hlasů
Návrh byl přijat.
Pro přijetí návrhu uvedeného pod bodem 2: ..106 hlasů, tj. 78,52% z celkového počtu 135 hlasů
Proti přijetí návrhu uvedeného pod bodem 2: ..29 hlasů, tj. 21,48% z celkového počtu 135 hlasů
Návrh byl přijat.
Pro přijetí návrhu uvedeného pod bodem 3: ..106 hlasů, tj. 78,52% z celkového počtu 135 hlasů
Proti přijetí návrhu uvedeného pod bodem 6: ..29 hlasů, tj. 21,48% z celkového počtu 135 hlasů
Návrh byl přijat.
Po sečtení doručených hlasů bylo zjištěno, že členové bytového družstva Dolina, dne 2.12.2021
s účinností ke dni 2.12.2021 , přijali toto rozhodnutí:

USNESENÍ :
Návrh usnesení byl přijat 106 hlasy z celkového počtu 135, což je
78,52%.
Shrnutí:
Hlasování se zúčastnilo:

135 členů družstva

Souhlasím:

106 členů

Nesouhlasím:
Zdržuje se:

29 členů
0 členů

Usnesení bylo schváleno.
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VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH DOMŮ :
Počet členů

Pro

proti

neplatné

Čp. 86

27

23

4

0

Čp. 87

28

22

6

0

Čp. 90

23

20

3

0

Čp. 92

27

22

5

0

Čp. 93

23

16

7

0

7

3

4

0

135

106

29

0

Čp.
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CELKEM:

V Luhačovicích dne : 7.12.2021
Za představenstvo družstva:

Zdeněk Fojtík, předseda představenstva
……………………………………………………………………….

Mgr. Dalibor Petrželka, místopředseda představenstva
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USNESENÍ ČLENSKÉ SCHŮZE PER ROLLAM
Členská schůze schvaluje:
a/ účetní závěrku za rok 2020 a její zveřejnění ve sbírce listin veřejného rejstříku
právnických osob ) Obchodní rejstřík)
b/ rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020 ve výši 28 400,34 Kč
c/ rozdělení přeplatků na nájemném za rok 2020 na účtu 324-051 ve výši 49 958,96 Kč, na
dlouhodobé zálohy /fondy oprav/ podle aktuální výše zůstatku jednotlivých domů takto:
čp. 86 +10 223,36 Kč čp. 87 + 10 168,52 Kč čp. 90 + 8 941,00 Kč
čp. 92 + 8 914,00 Kč čp. 93 + 8 939,00 Kč čp. 2 +2 273,08 Kč

Členská schůze ukládá představenstvu družstva:
a/ zaslat ke zveřejnění do sbírky listin Obchodního rejstříku firem účetní závěrku za rok
2020 ( rozvaha, výsledovka ve zkráceném rozsahu a příloha) termín do 15.12.2021
b/ zajistit zaúčtování hospodářského výsledku za rok 2020 ve výši 28 400,34 Kč na účet 427
– zajišťovací fond. Termín do 15.12.2021
c/ zajistit zaúčtování přeplatků na nájemném (anuita, pojištění a daň z nemovitosti) za rok
2020 ve prospěch účtu dlouhodobé zálohy středisek podle jejich účetního zůstatku takto:
čp. 86 +10 223,36 Kč čp. 87 + 10 168,52 Kč čp. 90 + 8 941,00 Kč
čp. 92 + 8 914,00 Kč
čp. 93 +8 939,00 Kč čp. 2 +2 773,08 Kč
celkem k rozdělení: 49 958,96 Kč termín do 15.12.2021

V Luhačovicích dne 7.12.2021

Za představenstvo družstva

Zdeněk Fojtík, předseda

Mgr. Dalibor Petrželka, místopředseda

.......................................

………….…………………………
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